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Høring: Satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling 1
helsesektoren

Fylkesrådet i Nordland har gjort følgende vedtak:
Nordlandftlkeskommune erpositive til satsingen, og er enige med regjeringen og
evaluator om åforlenge satsingen.
Nordlandftlkeskommune ser behovetfor å stimulere og styrke insentivene til
innovasjon i helse- og omsorgssektoren, og er villig til å bidrapå dette området
dersom det er hensiktsmessig.
Nordlandftlkeskommune vilfortsette sitt arbeid med å øke allmenn
innovasjonskompetanse og rådgivning iftlket. Dette knyttes scerligmot videreutvikling
av innovasjonssystemet.
Nordlandfidkeskommune skal vurdere å sette i gang egneprosjekt for å stimulere til
innovasjon i denne sektoren. Dette skal primcert skje gjennom prosjekt i eksisterende
innovasjonssystem, samt oppbygging av TTO og tettere kobling til Regionale
Helseforetak medflere.

Nordland fylkeskommune ønsker å bidra til å stimulere til innovasjon i helse og
omsorgssektoren gjennom blant annet å bruke det regionale virkemiddelapparatet. Nordland
fylkeskommune støtter blant annet oppbyggingen av TTO i Nordland som vil bistå gründere
fra utdanningsinstitusjonene i fylket med å kommersialisere sine ideer. Samtidig arbeider
deler av innovasjonssystemet i fylket med å stimulere og støtte griindere fra helse- og
omsorgssektoren, eksempelvis har Kunnskapsparken i Bodø flere prosjekter retter mot
Universitetet i Nordland og sykepleierutdannelsen. Nordland fylkeskommune har per i dag
ingen systematisk innovasjonssatsing på helse- og omsorgssektoren, men ser satsingen som så
viktig at det vil vurderes å avsette ressurser til dette i fremtiden, primært gjennom
innovasjonsselskapene i fylket.

Nordland fylkeskommune er positive til'anbefalingene om å tenke helhetlig, og å inkludere
alle deler av helse- og omsorgssektoren samt knytte dette tettere sammen med kommunene,
næringslivet og forskningsinstitusjonene. Parallelt med dette ser Nordland fylkeskommune
det som viktig å utvikle og styrke insentiver for innovasjon i denne sektoren, og
fylkeskommunen er villige til å se på hvordan fylkeskommunen som regional utvikler kan
bidra til dette. Her vil kobling mot eksisterende innovasjonssystem være sentralt.
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Videre er det viktig at satsingen oppfordrer til å stimulere samarbeid mellom næringsliv og
helse- og omsorgssektoren for å skape nye produkter og tjenester som ikke bare effektiviserer
helsevesenet, men som også har et marked utenfor Norge (jfr. DIPS ASA).

For ytterligere informasjon viser vi til saksfremlegget på våre nettsider:
http://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=135&AId=10664&MId2=1547
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